ORDIN nr. 5.224 din 30 august 2011
privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat
evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul
Superior
EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 31 august 2011
În conformitate cu prevederile art. 5 din anexa nr. 2 la Ordinul
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul
naţional de învăţământ,în baza Hotărârii Guvernului nr. 536/2011
privind
organizarea
şi
funcţionarea
Ministerului
Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului,în temeiul art. 138 şi 140 din
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, al art. 29 alin. (3) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea
calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006,
cu modificările ulterioare, şi al art. 5 alin. (2) din Hotărârea
Guvernului
nr.
404/2006
privind
organizarea
şi
desfăşurarea
studiilor universitare de masterat,ministrul educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului emite prezentul ordin.
ART. 1
Programele de studii universitare de master la care se poate
organiza admitere pentru anul universitar 2011-2012 sunt cuprinse în
anexele nr. 1-3*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.
--------*) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 617 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul
pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial",
Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
ART. 2
Organizarea studiilor pentru programele de studii universitare
de master menţionate la art. 1 se poate face pentru anul universitar
2011-2012.
ART. 3
La intrarea în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului
educaţiei,
cercetării
şi
tineretului
nr.
4.630/2010
privind
aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 23
august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
ART. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
ART. 5
Direcţia
generală
învăţământ
superior,
echivalarea
şi
recunoaşterea studiilor şi diplomelor, Direcţia generală economic,
finanţe, resurse umane şi instituţiile de învăţământ superior
menţionate în anexele nr. 1-3 vor pune în aplicare prevederile
prezentului ordin.
Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului, Daniel
Petru Funeriu
Bucureşti, 30 august 2011.
Nr. 5.224.

ANEXA 1
Structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de
studii universitare de licenţă şi programele de studii universitare
de masterat acreditate
................
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Nr.crt.

Facultatea

Domeniul de
licenţă

1

Facultatea de
Comandă şi Stat
Major

Ştiinţe
militare şi
informaţii

Programul de studiu de master acreditat
Conducere interarme-forţe aeriene
Conducere interarme-forţe aeriene
Conducere interarme-forţe navale
Conducere interarme-forţe navale
Conducere interarme-forţe tereste
Conducere interarme-forţe tereste
Management economico-financiar
Management economico-financiar
Management logistic
Management logistic
Managementul crizelor şi operaţii
multinaţionale
Managementul crizelor şi prevenirea
conflictelor
Managementul programelor şi proiectelor
Managementul resurselor organizaţiei
NATO senior executiv master course
Protecţia infrastructurilor critice
Securitate naţională şi comunicare Publică
Securitate naţională şi comunicare Publică
Securitate şi apărare

Număr maxim
de studenţi

ZI

Număr
de
credite
60
120
60
120
60
120
60
120
60
120
60

ZI

120

50

ZI
ZI
ZI
ZI
ZI
ZI
ZI

60
120
60
120
60
120
60

12
50
33
50
26
25
30

Forma de
învăţământ
ZI
ZI
ZI
ZI
ZI

50
25
50
25
50
25
12
12
12
12
33

